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Inschrijvingsnummer in het verenigingsregister van
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Op 17 maart is er de Algemene ledenvergadering
van Aqua Verniam.
Wij hopen dat u allen aanwezig wil zijn op deze avond. Het is van
groot belang dat leden hun stem laten horen tijdens de vergadering.
Let goed op de datum. De bijeenkomst is een week eerder dan normaal, dit is in verband met Pasen, wat op 23 en 24 maart valt.
Na de vergadering gaan we een impressie geven van ons bezoek
aan het aquarium van Artis.
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Op bezoek bij Cor van Mil
Na mijn eerste bezoekbrouwsel in februari
heeft de redactie gevraagd of ik ermee
door wil gaan. Tjonge, zo krijg ik nog eens
wat bakken te zien, leuk dus. Wel wil ik
hier benadrukken dat ik geen aqua-expert
ben en dus vrij globaal iets zeg over de
aquaria die ik bij de leden zie staan. Het
gaat de redactie om wat meer persoonlijke
informatie, zodat wij de leden wat beter leren kennen.

maar wel met mooie diamantgourami’s. En
een tweede bakje met danio’s. Wel met
een wat professionelere aanpak dan die
van zijn ouders: filters en zelfs knikkers op
de bodem om de eitjes veilig te stellen.
Na de MTS studeerde Cor 4 jaar voor opticien, daarna nog 2 jaar voor het specialisme contactlenzen (komisch dat mijn vorige gastheer, Aart van Altena in de business oogmeetapparatuur zat. Ik zoek in
deze toevallige ogenserie nog iemand die
in brilmonturen doetJ.!).
Cor woonde een tijd op kamers, maar
moest steeds verhuizen omdat de studielocaties ver van elkaar lagen. Daardoor voor
lange tijd einde hobby.
In 1978 trouwde Cor en kwam er eindelijk
een eind aan het steeds moeten verkassen. Het werd Lelystad.
Hij haalde ook nog ‘even’ het diploma optometrie, maar heeft dit officieel pas later
afgerond voor het noodzakelijke referaat.
Eigenlijk veel later, omdat hij in 1999 op
zijn werk een heel kort en bijna zakelijk telefoontje kreeg: uw vrouw is overleden,
hartstilstand. Een moeilijke tijd. En twee
dochters, waarvan er nu nog een bij hem
thuis woont.

Dit keer een afspraak gemaakt met Cor
van Mil. Pas vier maanden lid van Aqua
Verniam. Geen idee welk gezicht daar achter schuilt, maar onmiddellijke herkenning
als hij de deur open doet. Hij woont op de
achtste etage van een statig rond gebouw
in Amsterdam Zuidoost. Een prachtflat en
erg smaakvol ingericht; een man met gouden handjes, want veel heeft hij zelf gedaan en het resultaat is – zelfs zonder
bakken – de moeite waard.

Werken, werken. Als opticien bij een,
noem het maar, keten, waardoor hij op vele plekken werd ingezet, Schiedam, Purmerend, Vlissingen, later bij een groothandel in Amsterdam en nog later bij Brilmij in
Hilversum. Intussen toch ‘even’ zijn bachelor gehaald (nieuwe titel voor drs.) optometrie. Als contactlensspecialist werkte hij tevens op de oogartspraktijken in diverse
ziekenhuizen als het Elizabeth Gasthuis in
Haarlem, Diaconessenhuis in Leiden en
het AMC in Amsterdam. Veel heen en weer
reizen, ook naar andere ziekenhuizen in
Zwolle, Rotterdam, Groningen, Amersfoort
om daar in te vallen.

En ja hoor, weer iemand die van jongs af
aan al vissen om zich heen had. Als jochie
hadden zijn ouders een bakje met molly’s,
platy’s en guppy’s. Nota bene op de
schoorsteen, dus inderdaad een piepklein
bakje. Het onderhoud bestond uit “wat
schoon water er in doen als het water een
beetje vuil werd.” De tijden zijn op z’n
zachtst gezegd iets veranderdJ..
17 jaar en zijn eerste eigen aquarium,
“zo’n gegalvaniseerd ding met stopverfkit”,

In 1992 begon hij voor zichzelf, als oplei4

der van arts-assistenten, specifiek gericht
op het specialisme contactlenzen. Na acht
jaar deed hij zijn zaak over aan zijn huidige
baas en zijn hoofdlocatie is nu de VU in
Amsterdam. Toch nog één dag in de week
naar een ziekenhuis in Nijmegen en nóg
een dag in Leiden. Hij blijft kilometers
(vr)eten.
Daarnaast heeft hij nog diverse andere
functies:
- Secretaris van de beroepsgroep ANVC
(Algemene Nederlandse Vereniging Contactlensspecialisten);

zoals gezegd, pas vier maanden geleden.
De belangrijkste reden: het verbeteren en
uitdiepen van zijn vissenhobby. Want pas
sinds vier jaar is hij weer met aquaria begonnen.

- Redactielid van het vakblad ‘Visus’
(optometrie en contactlenzen);
- Bestuurslid Werkgroep Contactlenzen
van het NOG (Nederlands Oogheelkundig
Gezelschap);

Een Juwel Vision 180 (90cm) met regenboogvissen en citroenzalmen, clownbotia’s, kardinalen, en een behoorlijk uit de
kluiten gegroeide corydoras. Ja, toen ging
ik me toch even bemoeien met zijn
bakJ.want deze corydoras blijkt duidelijk
een ancistrus te zijn, waar hij nu een goed
tehuis voor zoekt.

- Oprichter van Meldpunt Complicaties
Contactlenzen.
MaarJ.het wordt allemaal wat teveel, zijn
privéleven schiet ernstig te kort. Voor het
komende half jaar heeft hij al deze nevenfuncties opgezegd en geeft zichzelf een
half jaar om te overwegen of hij die weer
oppakt of dat hij het zo wel welletjes vindt.

Inmiddels heeft hij wel geleerd dat de winkels lang niet altijd de juiste informatie geven, want de aan hem geadviseerde zilverbladvissen vonden zijn
kardinalen een verrukkelijke snack én hij weet nu
ook dat zilverbladvissen
zeker niet in een zoetwaterbak
thuis horen; hij
heeft ze dan ook niet
meer.

Daarom lid van Aqua Verniam geworden,

De pH is wat hoog (8), de
overige waarden oké.
Temperatuur 26 gr. Zoeken nu naar de beste remedie om de pH weer te
verlagen. Osmose? Turf?
Hij wil dat graag met de
experts van onze vereniging bespreken. Zijn CO2fles staat ongebruikt in de
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eigenlijk nog een grote hoekbak moeten
komenJJ”.

kast. Aan zijn planten merkte hij geen enkele vooruitgang. Misschien moet hij hem
toch weer eens tevoorschijn halen. Op basis van de lezing van Erik Prins over de eisen en wensen van planten, heeft Cor één
dag na mijn bezoek meteen zijn kap vanbinnen wit geschilderd. Hopelijk tonen zijn
planten wat dankbaarheid.

Hè, nou ben ik nog vergeten om te vragen
of hij zelf ook contactlenzen draagt.
Wil Hille

Ik was zo vrij om hem een snoeilesje te
geven voor zijn Cabomba. Snoeien is niet
zomaar afknippenJ..
Maar hij heeft nog een bak, 80cm, met de
mooiste cichliden. Veel teveel, want ze zijn
‘iets’ te vruchtbaar gebleken en is er nu
sprake van een behoorlijke overbevolking.
Van deze bak wil Cor een biotoop maken
met alleen killivissen.
Ja, hij heeft het na jaren weer helemaal te
pakken. “Kijk”, zegt hij, terwijl hij een hoek
in de grote huiskamer aanwijst, “daar zou
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Het (zelf) kweken van slaplantjes.
Het zelf kweken van Samolus valerandi,
synoniem Samolus floribundus of Samolus parviflorus, is heel eenvoudig en het
neemt niet veel ruimte in beslag.

Nu je zaad hebt kun je beginnen met het
opzetten van een doorlopende kweek van
slaplanten. Je neemt 1 of 2 bakjes waar
gebak of Chinees eten in heeft gezeten,
een beetje potgrond waar je de grove delen uithaalt en je zaait er een gedeelte van
het zaad op uit. Even iets aandrukken en
voorzichtig sproeien. De bakjes afdekken
om uitdroging tegen te gaan. Na 1 à 2 weken is het zaad gekiemd. Laat de plantjes
doorgroeien tot ze handelbaar zijn en verplant ze dan in een ander bakje met een
onderlinge afstand van een paar centimeter. Nu is het een kwestie van groot laten
worden. Als je nu om de 3 à 4 weken zaait
heb je een constante stroom van Samolus
valerandi.

Eerst een antwoord op de vraag waarom
zou je het doen.
Wel, hier zijn een aantal redenen voor: het
bespaart je veel geld en je hebt een onbeperkte aanvoer van nieuwe planten voor
het aquarium. Als we nagaan dat de meeste aquaria een temperatuur hebben van
meer dan 20°C, zacht water en aan de
voorkant van de bak nooit het meeste licht,
dan is een slaplant vaak geen lang leven
geschonken. Wat is er dan mooier dan dat
je een veld fris groene planten in stand
kunt houden door regelmatig de wegkwijnende te vervangen door nieuwe uit je eigen onuitputtelijke voorraad?

Verscheen in Haaien-Echo’s nov 2004
auteur: onbekend
bron: www.zilverhaai.be

Om Samolus te kweken heb je een plekje
op de vensterbank nodig voor een bloempot, schaaltje o.i.d. Hier plant je 1 of 2
plantjes in die je in de winkel haalt of bij
een andere aquariaan uit de bak leent. De
plantjes goed nat houden en afdekken met
een plastiek zak, vooral als ze uit het
aquarium komen, want dan moeten ze
eerst even wennen aan de moerascultuur.
Na niet al te lange tijd zie je dat ze goed
aan de groei gaan en er bloemstengels komen. Hier verschijnen kleine witte bloemen
aan, dus het is ook nog wel een leuk plantje, dat op zich niet misstaat op de vensterbank.
Nadat de bloemetjes uitgebloeid zijn zie je
dat de zaaddoosjes donker worden door
het rijpe zaad. Je hoeft nu alleen maar de
stengel er af te knippen en een paar dagen
te laten drogen om het zaad te oogsten.
Doe dit wel in een bakje, want het zaad is
ontzettend klein.
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Impressie Zeewaterlezing van Peter Oranje
Een zilte ervaring, mensen nog aan toe.
Wat komt er al niet voor kijken om een
zeewater bak te starten. Het was voor mij
al een hele geruststelling dat je de stoffen
die van osmosewater zeewater maken
kant en klaar in een pakje kan kopen.
Maar dan nog!

een paar minigarnaaltjes of grondeltjes.
Nou ja! Misschien ook nog een algje.
Hoewel het nog steeds in mijn achterhoofd
speelt: dat bestaat niet. Maar ja, als Peter
het zegt..............
De eerste dia van een zeewaterbak komt
op mij over als boerenbont. Kennelijk een
bak van een koraalverzamelaar. Die beesten, want dat zijn het echt, zullen het zelf
wel uitdunnen. Als die gasten gaan netelen
brandt de sterkste zijn buurlieden weg. En
heeft dan wat meer ruimte. Als eigenaar
ben je dan een paar dure koralen armer.

Ik kan nu overigens merken dat ik oud
wordt. Weet je, het tempo van zo’n verhaal
houd ik wel bij, maar.............ik loop gruwelijk achter met mijn kennis van zaken. Mede door de lezing van Peter Oranje merk ik
dat ik niet meer bij de tijd ben.

Dan zien we een paar echte onderwateropname waarop we zien dat de forse plukken koraal in het wild echt een flink stuk uit
elkaar staan.
Bovendien zijn de composities wat meer
rustgevend.
Hoe steekt een rif in elkaar en hoe komt
het op de duur zo ver omhoog dat het bij
laag tij zelfs boven de oppervlakte uitsteekt? Die gevoelige poliepen kunnen
blijkbaar als het moet heel wat warmte,
zeg maar gerust hitte, verdragen.
Heel simpel: Koralen bouwen met behulp
van kalk skeletten op. Je hebt verschillende types: losse poliepen of een gemeenschappelijk bescheiden voetje zet natuurlijk niet zoveel zoden aan de dijk. Maar het
type dat een forse onderlaag creëert waarop de poliepen heerlijk verder bouwen,
waardoor het spul opnieuw ‘flink’ doorgroeit is natuurlijk al een betere oplossing.

Ik dacht altijd nog dat je voor een zeewaterbakje een bak van zeer forse afmetingen nodig hebt. Mooi niet dus. Je kan nu al
bakjes met alles erop en eraan kopen voor
zo’n EUR 200.- en het maatje is dan pakweg 40 x 40 x 40 cm.

Er sneuvelen in de vrije natuur, die echt
niet zo zachtzinnig is, natuurlijk genoeg koralen. Op de onderbouw van de overledene groeien de nieuwkomers rustig verder.
De een zijn dood is de nieuwkomer zijn

En het schijnt echt goed te werken. Lach
niet, compleet met eiwitafschuimer. Voor
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Hoe gaan we nu een geschikt milieu creëren voor onze koralen en eventueel voor
een paar vissen die koralen met rust laten?

standplaats. Je moet tenslotte zo dicht mogelijk bij het licht zien te komen. Wat wel
opvalt is dat de groepen op het rif een flinke doorsnee hebben. Ze zien dus kans om
een flinke tijd te overleven want zo absurd
snel groeien ze nu ook weer niet.

Het moet duidelijk zijn dat dieren van het
rif voor onze ideeën extreme eisen stellen
aan de waterkwaliteit.

Je hebt dan ook nog soorten als
‘lederkoralen’ die wel kalknaalden vormen
voor de stevigheid van de kolonie maar
aan de vorming van het rif niet meedoen.
Deze staan overdag met wijd open poliepen voedsel te verzamelen. Ze hebben
echter wel flink wat lumen nodig. In het
vervolg zal duidelijk worden waarom.

We gaan dus een goede basis leggen met
levende steen. Levend, wat is dat nu
weer? Dat zijn stenen en stukken koraal
die aan de rand van een rif verzameld worden. Deze stukken zijn deels poreus en er
bevinden zich kiemen, jonge koralen en
algen op. Maar tijdens het vervoer droog in
piepschuim dozen zullen er genoeg van
deze levensvormen sneuvelen. Uiteraard
nemen we een betrouwbare handelaar in
de arm en kopen niet direct de goedkoopste versie. Dit zijn letterlijk de bouwstenen
van ons minirif. Spreker laat ook enige
staaltjes zien van de verrassend fraaie resultaten die je met behulp van een levende
-stenen-skelet kan bereiken.

Wat eten koralen? Met de tentakeltjes halen ze plankton uit het water. Maar dat is
niet het hele verhaal. In die tentakels kweken ze zoöxantellen, dat zijn minuscule
algjes die in de cellen leven. De kleur van
de alg is dan ook de kleur van de poliep.
Vandaar dat deze soorten erg veel licht nodig hebben. Een alg kan met behulp van
dat licht en koolstof suikers maken waarmee de poliep zijn voordeel doet. Of je dit
een symbiose mag noemen is mij niet helemaal duidelijk.

Voor het water kunnen we ‘natuurlijk’ zeewater gebruiken of het met behulp van een
goed merk zeezout, dat we van onze handelaar betrekken, en osmosewater zelf
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aanzetten.
Dan moet het aquarium eerst enige tijd rijpen. Zoals ik reeds opmerkte zijn tijdens
het transport natuurlijk genoeg organismen
het befaamde hoekje omgegaan. Legio
rottingsproducten dus en in het begin zullen de eiwitafschuimer en het filter overuren moeten maken. Langzamerhand
gaan dan de overlevers zich vertonen.
Daar bevinden zich onverwacht mooie poliepen tussen, maar ook garnaaltjes en
dergelijk gedoe, kalkalgjes en hier en daar
een roodwiertje. Maar nogmaals: het kopen van levende steen is een vertrouwenskwestie. Eerst als de waterkwaliteit aan redelijke eisen voldoet en zich een redelijk
bacteriënbestand in onze ‘bioloog’ ontwikkeld heeft, kunnen we enkele bewoners
aanschaffen. In het begin zijn het natuurlijk
vooral de diehards die hun aquariumsporen verdient hebben.
Oranje waarschuwt ons in geen geval
Caulerpa’s en dergelijke met koralen te
combineren. De ‘wortels’ van deze wondermooie algen groeien overal aan vast.
Je kan er letterlijk stenen aan optillen.
(Wortels staat tussen aanhalingstekens
want Nico is er niet van overtuigd dat een
alg echte wortels heeft. Volgens mij zijn
dat rhizoïden). Even achterstallig onderhoud kan je een koraal kosten. Als je een
poliep kapot trekt doordat er een wortel
van een Caulerpa in vastzit. kan het hele
stuk koraal sneuvelen. Alle poliepen zijn
met elkaar verbonden en groeien gezamenlijk, maar sneuvelen vaak dito.

10

Als je Caulerpa’s wilt houden combineer
Vissen in het nieuws
dat dan b.v met zeepaardjes. Deze algen
ruimen veel nitraten op en zijn prima leve- ma 03 mrt 2008, 15:40
ranciers van zuurstof. Waarbij ik niet beweer dat zeepaardjes simpele kostgangers Waterschap vindt zeldzaam visje in Geul
zijn. Het zijn in veel gevallen echte voedVALKENBURG/SITTARD Het Waterselspecialisten.
schap Roer en Overmaas heeft in de Geul
Ook met de keuze van andere vissen moet bij Valkenburg een in Nederland zeer zeldje uitkijken. Sommige eten juist koralen. Of zaam visje ontdekt, de gestippelde alver.
je hebt er van die onverdraagzame don- Het visje werd volgens het waterschap
ders bij die elkaar het licht in de ogen niet maandag opgemerkt toen de Geul over een
gunnen. Ook hier geldt: raadpleeg een be- lengte van 200 meter werd leeggevist in
trouwbare handelaar of een ervaren lief- verband met het omleggen van het riviertje.
hebber. Dat kan een stuk in de kosten
schelen.
De gestippelde alver (Alburnoides bipunctatus) leek sinds het begin van de vorige
Of ik nu niet tevreden meer ben met mijn eeuw uitgestorven in Nederland. Tot in
zoetwaterbakje? Je denkt toch niet dat ik 1995 een visser zo'n alver aan de haak
me al deze kennis eigen ga maken op mijn sloeg in de Geul. Maar ook daarna bleef
het stil rondom het visje. Het gaat om een
oude dag?
beschermde vissoort, die zich blijkbaar alDat neemt niet weg dat ik genoten heb van leen in de Geul wist te handhaven. In zijride kleuren en vormen die Peter in het ge- vieren van de Maas in Wallonië komt deze
deelte na de pauze toonde. Wonderlijk vissoort wel meer voor.
mooie dieren, algen en koralen. Je houdt
het niet voor mogelijk. Voor de gein een
enkele impressie uit de jaren twintig van
de vorige eeuw van een zeewaterbak.
(De gegevens over water, apparatuur e.d.
heb ik genoteerd, voor geïnteresseerden
wil ik daar wel een overzicht van maken.
Dat hoor ik dan wel.)

Nico
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Wat is het luifeleffect?

um. We moeten onze vissen zeker een
schuilplaats bieden tegen het TL licht vlak
boven de bak. Veel soorten vissen gebruiken deze schaduwplek als uitvalsbasis als
ze voedsel zoeken. In de natuur is er altijd
het gevaar van bijvoorbeeld vogels, die de
vissen op hun menukaart hebben staan.
Onder een dik waterplantendak zijn de vissen beschermd en kunnen ze rustig de
maaltijd verteren. Deze beschutte plek is
natuurlijk ideaal om een partner te zoeken
en misschien nakomelingen te verzorgen.
Zieke vissen zoeken deze plekken op om
te herstellen. Een luifelplek is voor de vissen erg belangrijk. Uitzonderingen zijn er
natuurlijk ook, speciale aquaria met een
beperkte verlichting en grotaquaria hebben
geen luifel nodig.
Heb je een aquarium met planten dan is
het maken van een luifel heel makkelijk.

Het luifeleffect is een term in de aquariumhobby, die gebruikt wordt bij het inrichten
van een aquarium.
Een luifel kennen wij in het dagelijks leven
als de uitbouw aan de gevel. Een luifel
geeft meestal een beschutte plek tegen
zon en vaak ook tegen regen. Het luifeleffect in het aquarium maken wij met dezelfde reden. Bescherming van de vissen tegen een te sterke verlichting. In de natuur
is deze luifel in veel vormen aanwezig, het
begint al met de overhangende takken
langs de waterkant. Verder van de waterkant vinden we de drijfplanten die voor een
schaduwplek zorgen. Maar ook hoog opgroeiende planten groeien verder langs het
wateroppervlak. Het maken van een luifelplek in het aquarium behoort wat mij betreft tot de basis inrichting van een aquari12

1/3 deel van je bak kan een prachtige luifel
leveren. Zet een luifelende plantengroep
nooit in het midden van het aquarium, het
verdeelt het aquarium in twee delen. Uitzondering op deze regel is een hoekaquarium. Misschien is jouw aquarium ook wel
zo’n uitzondering, het leuke van een aquarium is juist dat je af en toe wat in de plant
opstelling kan veranderen. Heb je maar
weinig planten in jouw aquarium dan kan
je altijd een luifel maken van een stuk wortel of kien hout. Bevestig de stronk aan de
oppervlakte zodat er een beschermde
plaats ontstaat. Een overhangende uitgebouwde achterwand kan ook voor een luifel zorgen. Mogelijkheden genoeg om een
leefbaar vissen klimaat te maken.

We zoeken voor dit doel snel opgroeiende
planten die aan het wateroppervlak onder
water verder groeien. Dit zijn dus de echte
waterplanten. Moerasplanten hebben een
stevige steel en zullen boven het water oppervlak uit groeien. We gaan dus op zoek
naar de echte waterplanten. Een makkelijke plant voor ons doel is de Vallisneria spiralis. Maar er zijn nog veel meer soorten
die hiervoor geschikt zijn. Het zijn de waterplanten die slap over je hand hangen
als je ze uit het water haalt. Hoornblad is
zo’n voorbeeld.
We zetten deze planten in het algemeen
aan de rechter- of linkerkant van het aquarium. Liefst voor een uitstromer aan het
oppervlak, de uitstroom van het filter
brengt de bladeren aan het oppervlak in
beweging wat een extra levendig effect
geeft. Maar ook voor de achterwand van
het aquarium kun je luifelplanten neerzetten.
Ook een mooi opgroeiende toef planten op

Heeft een luifel nadelen?
Ja zeker, een luifel neemt licht weg voor
de planten die eronder groeien. We moeten de onderbegroeiing dus aanpassen,
Cryptocoryne zijn hier weer ideaal voor,
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groep zit namelijk mijn ingebouwde filter
verborgen. Een luifel met meerdere toepassingen.

deze planten groeien op beschaduwde
plaatsen. Verder kan ook een mooi stuk
kienhout of wat stenen een mooie aanvulling zijn in een schaduwplek. Hoe groter
het contrast tussen licht en donker hoe
spannender de aanblik van het aquarium
wordt. Om te voorkomen dat de luifel alle
licht weg neemt laten wij de luifel niet verder groeien dan 20% van het wateroppervlak. We zullen deze planten dus regelmatig moeten in korten. Bij een Vallisneria
spiralis kan dat betekenen dat je de oudere langere bladeren weg neemt. Zelf werk
ik met de Vallisneria gigantea ook deze is
ook bekend als Americana. Een plant met
een gigantische groeikracht 100 cm groei
in twee à drie weken is geen uitzondering.
Om te voorkomen dat deze planten mijn
aquarium van alle licht ontneemt knip ik
heel bruut de lange bladeren op de juiste
lengte af. Een keurmeester van de huiskeuring krijgt hier kromme tenen van,
maar deze breedbladige planten hebben
bij mij nog een doel. Achter deze planten-

Heb je een aquarium van 80cm breed
houdt het dan bij één luifel. Is je aquarium
groter dan kunnen er meerdere plantengroepen als luifel uitgroeien. Houd altijd in
de gaten dat de onderliggende planten voldoende licht krijgen voor een gezonde
groei. Is jouw aquarium kleiner dan 80 cm
neem dan enkele drijfplanten als beschutting voor jouw vissen. Het eenvoudige
Kroos is hier al een voorbeeld van.
De wortels van sommige drijfplanten zijn
ook een mooie schuilplaats voor jouw jonge vissen.
Bewoners van een luifel.
Boven op mijn luifel heb ik nog een grote
groep bewoners. Het kroelt van de kleine
puntjes, kleiner dan een zandkorrel. Als ik
in het aquarium aan het werk ben springen
deze beestjes van het blad op het water14

oppervlak. Mijn bijlzalmen gaan dan direct
aan het jagen. De beestjes die op de drijvende bladeren leven zijn springstaartjes.
Enkele liefhebbers kweken deze beestjes
in een potje natte potaarde. Als je een niet
te schoon aquarium hebt dan kunnen ze
daar goed in leven. Gratis levend voer. Kijk
maar eens goed boven in je aquarium misschien heb jij ook zo’n populatie in je bak.
Hoe kom je aan springstaartjes? Meestal
liften ze mee als je planten krijgt van een
andere aquarium liefhebber, soms vind je
ze op de grond bij je kamerplanten.

Killervis duikt op in Engeland
AMSTERDAM - Een Aziatische roofvis
gevaarlijker dan de piranha is in Engeland
uit een riviertje gehengeld. De snakehead,
met vlijmscherpe tanden, kan zelfs enkele
dagen op het vaste land overleven. De
krant The Sun heeft het meteen over de
vrees voor een 'deadly invasion'.

Wetenschappelijke naam: Collembola (orde
binnen de Oer- of Ongevleugelde insecten,
Apterygota of Ametabola)
Springstaarten behoren tot de geleedpotigen. Het zijn kleine (tot 6 millimeter grote)
insecten zonder vleugels. Het achterlijf
draagt een springvork. In rust is deze naar
voren geklapt, maar kan plotseling naar
achter veren, waardoor het insect zichzelf
de lucht in schiet.
Springstaarten zijn overwegend bodembewonende landdieren. Enkele soorten leven
op het wateroppervlak of aan de zeekust.
Ze eten bladafval.
Een klein biotoop op zich, zo’n luifel. Misschien bouwt een vis er wel een schuimnest in of worden de eieren aan de onderkant van het blad afgezet. Een volmaakt
stukje aquarium hobby waar je zeker wat
aandacht aan kan besteden.
Wouter Goudriaan
.
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Het dier kan een centimeter of negentig en
twintig kilo worden, en eet zo'n beetje alles. Waar de snakehead opduikt, verdwijnt
het meeste andere leven onder water. Andy Alder uit Hykeham was aan het vissen
in de Witham-rivier toen hij het dier plots
aan de haak had. 'Het beest ziet er angstaanjagend uit'.
De krant legde de foto van de vangst voor
aan deskundigen. Zij denken dat iemand
het dier uit een aquarium heeft losgelaten.

Voorlopig verslag van de Algemene ledenvergadering van a.v. Aqua Verniam maart 2007
Presentie
De volgende personen zijn aanwezig:
Altelaar, de Beer, Goudriaan, Helsloot, de
Jong, Kieft, Komen, Mancinelli, Molleman,
Esther van Rijnsbergen, Schattenberg,
Schipper, Scholte, van IJsendoorn, Zittema, Zittema-Kuiper, Zonneveld.

Aqua Verniam. Het is voor hem een geruststelling te weten dat zijn opvolger
Johan Schipper in het secretariaat gepokt
en gemazeld is. Ook bedankt hij de medebestuursleden voor de behulpzaamheid tijdens het laatste halfjaar.
06. Jaarverslag penningmeester
Omdat Mirjam Vermeij wegens vakantie
afwezig is geeft dhr. Mancinelli een toelichting op de staten. Hij stelt vast dat de inkomsten gelijk bleven, maar dat de kosten
gestegen zijn
Een en ander is glad getrokken door te
putten uit de reservering voor de jubileumviering.
We dienen echter wel de contributie te verhogen willen we niet in financiële problemen komen c.q. interen op de reserve.
De huiskeuring heeft een nadelig saldo ad
€ 55.92 opgeleverd. Dit is te danken aan
de bijdrage die van de leden is gevraagd
voor het keuren van hun vivarium.
Dat Aqua post hoger uitkomt als begroot is
veroorzaakt door de kleurenpagina’s in het
keuringsnummer.
Voor AP is € 100 meer begroot voor dit seizoen. De oorzaak is: portokosten. De redactie kreeg bij te krap postzegels plakken
klachten over strafport. Overigens is De
Beer enige malen begunstigd door TNT.
De postzegels op zijn AP waren niet gestempeld. En deze weekt een zuinig man
er natuurlijk af. Hij is vast niet de enige die
dit doet.
Ernst stelt de aanwezigen voor nu te stemmen. Het advies van de KCC is: overweeg
verhoging. Het argument is: als we ooit
moeten huren dan moeten we ook rond
kunnen komen. Men is er unaniem voor dit
in twee etappes van €5 te doen en het inschrijvingsgeld op €5 te brengen. We vermelden het slechts in dit verslag. De colofon blijft gedurende 2007 ongewijzigd.

01.Opening
Ernst Zittema opent deze Algemene Ledenvergadering en heet de aanwezigen
welkom. Hij verzoekt de aanwezigen als zij
een rokertje willen opsteken dit aan de balie te doen.
02.Vaststellen van de agenda
De aanwezigen stellen de agenda zonder
wijzigingen vast.
03.Verslag van de Alg. Ledenverg. d.d.
27 maart 2006
°Jan de Beer stelt dat hij onder het kopje
presentie de volgende personen mist:
Altelaar, De Beer en Wagenmaker. De secretaris zegt toe dit in het verslag van deze
vergadering te vermelden.
°Het item ‘wisselbeker’ zal tijdens de
rondvraag aan de orde komen.
Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen vastgesteld.
04. Jaarverslag Voorzitter
1. Ernst begint met op te merken dat de
taak van voorzitter wel meevalt als een bestuur goed functioneert. Hij bedankt de
medebestuurders voor de samenwerking.
Bedankt ook scheidende secretaris Nico
Zonneveld voor de samenwerking al die
jaren. Hoopt dat zich kandidaten zullen
melden voor het voorzitterschap.
05. Jaarverslag secretaris
Deze scheidende functionaris geeft een
summier beeld van het reilen en zeilen van
16

07. Verslag kascontrolecommissie
Mancinelli deelt namens de KCC mee dat
de administratie in orde is en stelt voor
penningmeester en bestuur decharge te
verlenen.

NBAT
Schattenberg merkt op dat de NBAT traag
is in alles. Altelaar merkt op: je kan uitstappen. Dan heb je geen maandblad. Tenslotte is Waterwereld ook exit. Altelaar vindt
dat de leden het blad dan zelf moeten nemen. Dit zou inderdaad kunnen zodra Het
Aquarium losgekoppeld wordt van het lidmaatschap. Zittema denkt dat dit niet
werkt.
Ook de ledenadministratie geeft problemen. Adreswijzigingen gaan stroef.
Schattenberg wil aan nieuwe leden het
blad (uit de overschotjes) uitreiken tijdens
de contactavonden.

08. Verkiezing kascontrolecommissie
Ook voor de volgende periode zijn Mancinelli en Altelaar bereidt deze taak op zich
te nemen. Altelaar merkt wel op dat dit reglementair een U-bocht is. Desalniettemin
aanvaarden de aanwezigen het aanbod
zeer gaarne.
09.Verkiezing bestuursleden
De nieuwe secretaris kan wat betreft de
aanwezigen gerust aan zijn taak beginnen.
Nu nog een voorzitter. Het gelukt de aanwezigen Esther van Rijnsbergen- Louwerse over te halen deze taak te aanvaarden.
Ernst zegt voor de inwerkperiode zijn medewerking toe.
Voor uw verslaglegger (de laatste keer)
een pak van het hart.

Dank aan scheidende bestuursleden.
Altelaar bedankt Ernst en Nico voor de inzet tijdens de afgelopen jaren.
Aqua Post
Het zal volgens Hans Komen een goede
zaak zijn de uitslagen van de districtskeuring te publiceren. Helaas waren deze voor
AP Maart te laat binnen. In April komen ze
erin.

10. Rondvraag
De wisseltrofee
De huidige wisseltrofee is rommelig.
Plaatjes van allerlei maat en gravering.
Het voormalige standaardplaatje is niet
meer voorradig.
Voorstel: alles eraf nieuwe plaatjes graveren en plaatjes in voorraad nemen.
° HKC
Waar komen de inkomsten bij de HKC
vandaan?
Deelnemers betalen tegemoetkoming; de
vereniging financiert de rest.
Bijdrage deelnemers opvoeren? Zittema
heeft zijn twijfels. Een eigen bijdrage is bij
verenigingen niet gebruikelijk.

Terrariumhouders lid Aqua Verniam?
Antwoord: Ja Ook in die categorieën wordt
gekeurd en via een aanpassingsysteem
worden de punten over die categorieën
eerlijk verdeeld.
11. Sluiting
Ernst sluit voor de laatste keer als voorzitter deze avond en wenst ieder wel thuis.

Barcommissie
Scholte vindt het in strijd met de veiligheid
als de laatste persoon alleen vertrekt. Hoe
je het regelt maakt niet uit. Bedenk dat het
persoonsbescherming betreft.
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